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ประวัติความเปนมา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงาน ตามโครงสรางการบริหารงาน
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีประวัติความเปนมา ดังนี้
พ.ศ.๒๕๐๑ กระทรวงวั ฒ นธรรมและสภาวัฒ นธรรมถูกยุบ ลง กองวัฒ นธรรมโอนไปสังกัดสํานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๕ กองวัฒนธรรมไดโอนไปสังกัดกรมการศาสนา กรมการศาสนาจึง
ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหแกสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรมไทย ในนามหนวย
ประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒ นธรรมไทย ซึ่งวิทยาลัยครูนครสวรรคไดรับ งบประมาณสวนนี้ดวย และไดตั้ง
คณะกรรมการหนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรคขึ้น มีอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรคเปนประธาน ดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๐ เปนตนมา
ปรากฏความตามคํานําหนังสือรายงานกิจกรรมของหนวยประเคราะหฯ ๒๕๒๐ วา
“หนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรค ไดรับเงินอุดหนุนจากกอง
วัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการตาง ๆ ขึ้นเพื่อศึกษาคนควา สงเสริมและเผยแพร
วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีประจําทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง
เปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกที่มีคายิ่งของไทยไวใหสืบทอดถึงอนุชนรุนหลังตอไป”
พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบั ญญัติสํ านั กงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ มีฐานะเทียบเทากรม สังกั ด
กระทรวงศึ กษาธิการ สงผลให มีคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ ศูน ยวัฒ นธรรมและศูน ยวัฒ นธรรมพื้น บาน
แหงชาติเกิดขึ้น
พ.ศ.๒๕๒๓ มีการประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ออก
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ๒๕๒๒ หนวยประเคราะหศูนยชุมชน สงเสริม
วัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรคจึงเปลี่ยนเปนศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ.๒๕๒๔ ไดมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิม ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค

๒
พ.ศ.๒๕๒๗ มี การประกาศใช พระราชบัญ ญั ติวิทยาลัย ครู ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๗ ในประกาศฉบั บ นี้
กํ าหนดให มีการแบ งส ว นราชการในวิ ทยาลั ย ครูชัดเจนขึ้น ซึ่งประกอบดว ย คณะวิช า ศูน ย และสํานั ก มีฐ านะ
เทียบเทากัน ไดแก สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวางแผนและพัฒนา ศูนยวิจัยและบริการ และศูนยศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ๒๕๑๖ ไดกําหนดบทบาทและภาระหนาที่ของวิทยาลัยครู
ไววา “วิทยาลัยครูมีหนาที่สอน และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทําการวิจัย สงเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะครู ทํานุ
บํ ารุ งวั ฒ นธรรม และให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั งคม” ดั งนั้ น ศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั งหวั ด นครสวรรค (หรื อ ศู น ย
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูนครสวรรค) จึงไดปฏิบัติหนาที่ใหครอบคลุมตามภาระงานดังกลาว
พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหนงของผูบ ริหารในระดับ ศูน ยจากคําวา “หัวหนาศูนย” เป น
“ผูอํานวยการศูนย”
วัน ที่ ๑๔ กุ มภาพั น ธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ให เปลี่ย นชื่อ
“วิทยาลั ย ครู” เป น “สถาบั น ราชภั ฏ ” เพื่ อให สอดคลองกั บ ภาระงานที่ขยายตัว กวางขึ้ น และมี การประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ วิทยาลัยครูนครสวรรค จึงไดรับ การยกฐานะเปน “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค”
พ.ศ.๒๕๔๒ ปรับ เปลี่ ย นโครงสรางการบริห ารงานของสถาบั น ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ “ศูนยศิลปวัฒนธรรม” จึงเปลี่ยนเปน “สํานักศิลปวัฒนธรรม” และเรียก
ตําแหนงผูบริหารวา “ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม”
พ.ศ.๒๕๔๘ เปลี่ย นชื่อเรีย กจาก “สํานักศิล ปวัฒ นธรรม” เปน “สํา นัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม” ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.๒๕๔๘
ปจจุบัน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติจําแนก
ตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดิน และงบเงินบํารุงการศึกษา แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม มีภาระงานหลัก ๕ กิจกรรม
ไดแก งานพัฒนาบุคลากร งานอนุรักษสงเสริมเผยแพรและนิทรรศการทางวัฒนธรรม งานศึกษาคนควาและวิจัยงาน
ทางดานวัฒนธรรม สงเสริมงานประเพณีทองถิ่น จัดดําเนินการหอวัฒนธรรม
๒. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน “ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด” ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินจากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) แผนงานสงเสริม เผยแพร และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดสรร
ผานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประมาณปละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนผู
กําหนดภาระงาน และ กิจกรรมใหเปนรายป
๓. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในฐานะเป น “หน ว ยอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท อ งถิ่ น จั งหวั ด
นครสวรรค ” ได รั บ งบประมาณแผ น ดิ น จั ด สรรโดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภาระงานทั้งสิ้น ๔ แผนงาน ไดแก
แผนงานที่ ๑ : การจัดตั้งหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
แผนงานที่ ๒ : การประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๓ : การอบรมสัมมนา เผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๔ : การจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและแหลง
ชุมชนโบราณ

๓
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
จั งหวั ด นครสวรรค มี บ ทบาทและความสํ าคัญ ทั้ งในฐานะที่ เป น แหล งชุ ม ชนโบราณแหลงวัฒ นธรรม
การละเลนพื้นบาน แหลงศิลปหัตถกรรม และแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แตยังขาดศูนยกลางที่จะประชาสัมพันธ
เรื่องราวและบอกเลาถึงความสําคัญเหลานั้นใหเปนที่แพรหลายแมแตชาวจังหวัดนครสวรรคเองใหไดรับรู ดวยเหตุนี้
คณะอนุกรรมการวัฒนธรรรมจังหวัดนครสวรรคจึงมีมติใหจัดตั้งหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคขึ้นในบริเวณเนื้อที่
ประมาณ ๕ ไร ดานหนาสถาบันราชภัฏนครสวรรคโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อเปนศูนยขอมูลดานประวัติศาสตร โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค ซึ่ง
สามารถใหบริการการศึกษา คนควา วิจัย เรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค ในดานตางๆ ไดเปนอยางดีอันจะเปนการ
อนุรักษและเผยแพรเรื่องราวของทองถิ่น
๒. เพื่ อเป น ศูน ยขอมู ลการท องเที่ ยวของจังหวัดนครสวรรค ทําหนาที่ ในการประชาสัมพัน ธ แหล ง
ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคแกนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ
๓. เพื่อเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การแสดงและกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะ
เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นแลวยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคอีกแหงหนึ่งดวย
สถาบัน ราชภั ฏ นครสวรรคในขณะนั้ น ได รั บ งบประมาณ ๘ ลานบาท จากการท องเที่ย วแห งประเทศไทย เพื่ อ
จั ด สร า งหอวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค เพื่ อ เป น อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ อาคารนี้จึง
เป น ศูน ยรวมจิตใจของพสกนิ กรชาวนครสวรรค ดวย พรอมกันนี้ได ขอพระราชทานกราบบั งคมทู ลอัญ เชิญ เสด็ จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการพัฒนาการ ของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค ในวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๓๕ หอวัฒนธรรมประกอบดวยหองตางๆ ดังนี้
๑. หองโสฬส ใชจัดนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมระยะยาวหมุนเวียนไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค
ในรูปของศิลปวัตถุ ชิ้นสวนโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใชสมัยโบราณ ฯลฯ ทั้งที่พบในจังหวัดนครสวรรคและสวน
อื่นๆ ของประเทศไทย
๒. หองนิมมานนรดี ใชจัดนิทรรศการชั่วคราวเปนระยะๆ เกี่ยวกับสภาพแวดลอมตางๆ และดานการ
ทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค
๓. ห อ งประชุ ม บุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร ใช สํ า หรั บ จั ด การแสดงการละเล น พื้ น บ า นฉายสไลด ท างด า น
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ตลอดจนการประกวดกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรมและการอบรมสัมมนา
๔. หองศูนยขอมูลทองถิ่น สําหรับใชบริการการศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราว ของจังหวัดนครสวรรค ใน
ดานตางๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันในรูปของ เอกสารตํารา งานวิจัย สมุดขอย ใบลาน จดหมายเหตุ แผนที่ ภาพถาย
สไลด เทปบันทึกเสียง และวีดีโอเทป
๕. หองดุสิตา เปนหองที่ใชเปนที่ประทับของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
ครั้งเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปดหอวัฒนธรรม
สวนภายนอกอาคารประกอบดวย ลานแสดงกลางแจงทางดานหนาของอาคารสําหรับจัดกิจกรรมหรือ
มหกรรมตางๆ ทางดานวัฒนธรรม เชน การแสดงดนตรี การละเลนพื้นบาน เปนตน

๔
ปรัชญา

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา

วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมา
ซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ

๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อ
การเรียนรู และสรางสรรค
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๒ จัดบริการวิชาการโดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอก
๑.๓ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม

๕
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการ
สรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาชาวบาน
๓. เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๖
แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารสํานัก

คณะกรรมการประจําสํานัก
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานธุรการ – สารบรรณ
• งานการเงินและพัสดุ
• งานประกันคุณภาพ งานกพร.
• งานนโยบายและแผน
• งานประชาสัมพันธ
• งานประชุมและพิธีการ

กลุมงานสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
• งานวันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
• งานสงเสริมกิจการนักศึกษา
• งานเสริมสรางอัตลักษณดาน
วัฒนธรรมใหกับนักศึกษา
• งานอนุรักษ พัฒนา เผยแพร
ศิลปะการแสดง
• งานสราง ประสานงาน ทํากิจกรรม
รวมกันกับเครือขายดานวัฒนธรรม
• งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
• งานบริการวัฒนธรรมชุมชน ทองถิ่น
• งานสงเสริม สนับสนุนศักยภาพ
ศิลปนพื้นบานและปราชญทองถิ่น
• งานจัดทําเอกสารสื่อมัลติมีเดียดาน
ศิลปวัฒนธรรม
• งานจัดทําเอกสารแผนพับเผยแพร
ประชาสัมพันธ
• งานเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลและ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
• งานจัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพร
งานดานศิลปวัฒนธรรมและวารสาร
วัฒนธรรม
• งานศึกษารวบรวมขอมูลดานศาสนา
• งานเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงาน
และวัฒนธรรม ๔ ภาค
• งานนําชมและบรรยายในหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
• งานศึกษารวบรวม บันทึกขอมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น
• งานสงเสริมและสนับสนุนการ
แกปญหาการทําลาย
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในทองถิ่น
• งานสงเสริม และสนับสนุนให
เกิดความรู ความเขาใจในเรื่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในทองถิ่น
• งานแหลงขอมูลทางวิชาการ ให
คําปรึกษาในการพิจารณา
โครงการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
เพื่อใหการพัฒนาดานตางๆไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
• งานจัดทําวารสารเผยแพรงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น
• งานสนับสนุนในการเผยแพร
ขาวสารและผลงานการอนุรักษ
ฯ ผานระบบสารสนเทศ

กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
• จัดทําระบบฐานขอมูลฐาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสืบคน
และการบริการผานระบบ
สารสนเทศ
• งานดูแลและปรับปรุงขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรมที่นําเสนอ
ผานระบบสารสนเทศให
ทันสมัยเปนปจจุบัน
• งานสํารวจ วิจัย และติดตาม
ผลงานวิจัยดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
• งานรวบรวมและบันทึกงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีอยูในสํานักฯ และ
ที่ไดรับจากหนวยงานอื่น
• งานจัดการประชุม อบรม
สัมมนา ศิลปะและวัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ

๗
ขอมูล บุคลากร และเจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มีผูบริหารทั้งสิ้น ๕ คน หัวหน างาน ๓ คน และเจาหน าที่ป ฏิบัติงาน ๖ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน โดยจําแนกไดดังนี้
๑. อาจารย ขาราชการ (สายวิชาการ)
๔
คน
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๓
คน
๓. ขาราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๔
คน
๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๖. ลูกจางชั่วคราว (สายสนับสนุน)
๑
คน
บุคลากรในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหาร
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
๒. อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม
๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
๕. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนากลุมงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
หัวหนากลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
๒. ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
หัวหนากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
๓. อาจารยพัทธดนย สนธิรักษ
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและ วัฒนธรรม
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ ศิลปกรรม
ทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
เจาหนาที่ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. นายปริญญา จั่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา
๒. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
๓. นางชอลัดดา คันธชิต
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๔. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นักวิจัย
๕. นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๖. นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๘

การบริหารสํานักงาน
สํานักงาน (Office) คือสถานที่ที่ใชสําหรับปฏิบัติงานในดานเอกสาร หนังสือหรือขอมูลขาวสาร จัดเปน
ศู น ย รวมของการบริห ารงานด านต างๆ เช น งานสารบรรณ งานบั ญ ชี บทบาทหน าที่ ห ลักของสํานักงานคือการ
ใหบริการแกหนวยงานอื่น ทุกองคกรมีความจําเปนที่จะตองมีสํานักงานเพื่ออํานวยความสะดวกในดานตางๆ แก
บุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร
คือที่สําหรับบริหารงาน เปนที่จัดการเกี่ยวกับเอกสาร ที่ซ่ึงพนักงานทํางาน เปนที่ซึ่งมีกิจกรรมการโตตอบ
ดานเอกสารและการเก็บเอกสาร เปนสถานที่ที่ทํางานซึ่งมีรูปแบบที่แนนอน เปนที่ทําเกี่ยวกับบัญชี การสั่งงาน การ
จายคาแรงคนงาน ตลอดจนการทําใหบริษัทดําเนินงานได นอกจากนี้สํานักงานยังทําหนาที่เฉพาะอยาง เชนถาเปน
สํานักงานในโรงงานก็จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนดานการผลิตและการควบคุมการผลิต ถาเปนสํานักงานซึ่ง
ทําเกี่ยวกับคลังสินคาก็จะมีกิจกรรมในการเก็บและจัดหาสินคาใหมๆ ถาเปนสํานักงานเกี่ยวกับการควบคุมดานการ
ขับรถก็จะทําหนาที่เกี่ยวกับการลงบันทึกประจําวันดานการนํารถเขาออกจากสํานักงาน งานบางประเภทอาจไมมี
สถานที่แนนอน ดังนั้นสํานักงานเราควรมองไปถึงงานที่ทําในหนาที่หรือมองไปที่กิจกรรมดวย อยามองเพียงสถานที่
เท านั้ น เช น ผู บ ริห ารที่ มีการเดิ น ทางบ อยๆ อาจมีการนําเครื่องใชสํานั กงานอัตโนมัติ เช น เครื่องคอมพิ วเตอร
Notebook โทรศัพทมือถือติดตัวในขณะเดินทางเพื่อการติดตอ ดําเนินการตางๆ
หนาที่ของสํานักงาน
แบงไดเปนหนาที่หลักได ๓ ประการคือ
๑. การติดตอสื่อสาร (Communication) มีหนาที่ในการติดตอสื่อสารเพื่อทําใหองคกรสามารถดําเนิน
ธุรกิจไปไดทั้งการติดตอกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคกร การติดตอจะรวมถึงการรับและการสง
ขอมูลขาวสารทุกชนิด ในทุกรูปแบบเชน จดหมาย โทรศัพท การนําเสนอใบแจงราคา เงื่อนไขที่จะขาย
สินคา ใบสงของ บันทึกชวยความจํา บัตรเวลา หรือสื่ออื่นๆ ซึ่งใชสําหรับวัตถุประสงคตางๆ การสื่อสาร
จะมีในทุกหนาที่ไมวาจะเปนการบัญชี การตลาด ดานการผลิต และอื่นๆ ดังนั้นหนาที่ของสํานักงานคือ
การจัดบริการดานการติดตอสื่อสาร นอกจากนี้สํานักงานควรจัดบริการขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับ
การจัดการเพื่อใหทําหนาที่ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนการวางแผน การกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจ
๒. การบันทึกขอมูล (Record) เปนหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทําบันทึกขอมูลขาวสารอยางงายๆ แตสวน
ใหญแลวขอมูลขาวสารจะตองมีการจัดทําสําหรับใชในองคกร บางครั้งขอมูลเริ่มตนจําเปนตองทําบันทึก
แยกประเภทและทําการวิเคราะห เพื่อจะไดใชใหเปนประโยชนในหลายๆ ดาน ขอมูลเกี่ยวกับใบสงของ
ซึ่งไดรับมาจากผูสงวัตถุดิบ การสงและการซื้อโดยจะตองลงบันทึกประจําวัน กรณีที่สงไปรษณียสูแผนก
บัญ ชีของผูซื้อจะจัด ยอดเงิน ในการซื้ อสิ นค าในแต ละเดื อนหรืออาจสงไปยังผูขายวัตถุ ดิบ แตล ะราย
ขอมูลเกี่ยวกับโกดังสินคาก็จะถูกนํามาจากขอมูลเดียวกัน ดังนั้นผูดูแลโกดังสินคาและผูควบคุมดูแล
โกดังสินคาที่มีประสิทธิผลจะตองมีการจัดเตรียมขอมูลเชนเดียวกันและวิเคราะหในทางอื่นๆ ดวย เพื่อ
เปนประโยชนในดานสมรรถนะของบริษัทเกี่ยวกับแผนกจัดซื้อ
๓. ความปลอดภัยของสินทรัพยขององคกร (Security of assets) สินทรัพยขององคกรสามารถรักษา
ใหปลอดภัยได ๒ วิธีคือ
๓.๑ ความปลอดภัยทางดานกายภาพ ใหสินทรัพยอยูในสภาพใชงานไดดี
๓.๒ การเก็บในลักษณะเปนเอกสารสําคัญ เพื่อป องกัน ไมใหสูญ หายหรือไมให เกิ ดทุจริตขึ้น ได
หนาที่ของสํานักงานจะตองมีความรับผิดชอบทั้ง ๒ กรณี สินทรัพยจํานวนมากจะอยูในความดูแล

๙
ของสํานักงานโดยตรง เชนเงินสด เอกสารสําคัญ สัญญา เช็คและเครื่องใชสํานักงาน ตลอดจน
อุปกรณสํานักงานทุกชนิดถือเปนหนาที่ของสํานักงานที่จะตองทําใหแนใจวาสินทรัพยเหลานี้จะมี
ความปลอดภัยทางดานกายภาพหรือมีความปลอดภัยเมื่อนํามาใชงาน นอกจากนี้ควรมีหองเก็บที่
แข็งแรงปลอดภัย โดยสินทรัพยเหลานั้นจะถูกตองตามกฎหมาย
สินทรัพยอื่นๆ ซึ่งไมไดอยูภายในความดูแลของพนักงานโดยตรงสามารถรักษาความปลอดภั ยไดโดยใช
ระบบตางๆ ในสํานักงาน ตัวอยางเชนจะตองมีระบบการลงบัญชี ระบบการเก็บรักษา และการลงทะเบียนเอกสาร
สํ าคั ญ เพื่ อควบคุ มการเคลื่ อนไหวของสิ น ค า ระบบการควบคุมสต็อกสิน คาสําหรับ รายการสิน คา นโยบายการ
ตรวจเช็ คและการตรวจสอบภายในเป น ประจํา เป น หนาที่ ของสํานั กงานที่จ ะรักษาความปลอดภัย เพื่ อปองกั น
สินทรัพยสูญหายจากการยักยอกและการโจรกรรม
การบริหารงานสํานักงาน (Office Management)
คือเทคนิคที่ใชในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนดไว โดยอาศัยปจจัยตางๆ
ได แ ก คน อุ ป กรณ เครื่ องมื อ วั ส ดุ ทุ น ตลาด ระบบงาน ซึ่งป จ จัย เหลานี้ ส ามารถกําหนดขั้ น ตอนตางๆ ในการ
บริหารงาน
Henri Fayol ไดสรุปสวนประกอบของการจัดการสํานักงานประกอบดวยขั้นตอน ๕ ขั้นตอนคือ
๑. การวางแผน (Planning)
๒. การจัดองคกร (Organizing)
๓. การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing)
๔. การอํานวยการหรือการสั่งการ (Directing)
๕. การควบคุม (Controlling)
๑. การวางแผน (Planning) คือหนาที่ของการจัดการอยางหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายและ
การกํ าหนดกลยุ ท ธสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ งานขององคกรในอนาคตและการตั ดสิน ใจในงาน รวมทั้ งทรัพ ยากรที่ ใช
ประโยชนต ามความตองการเพื่ อให บ รรลุผ ลสํ าเร็จ การวางแผนสํ านักงานจึ งเป น การเตรีย มงานและเตรีย มการ
ปฏิบัติงานสํานักงานไวลวงหนาวางานสํานักงานอะไรบางที่จะตองมีการปฏิบัติและจะตองปฏิบัติเชนไร ซึ่งจะตองมี
การคิด วิเคราะห ออกแบบ และการคาดคะเน คณะกรรมการบริหารจะทําหนาที่ในการวางนโยบายและเปาหมาย
ขององคกร การทํ างานใหสําเร็จจะตองมีการวางแผนไวลวงหนาเพื่อใหเกิดการกระทําตามแผนที่กําหนดไว โดย
จะตองมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้การวางแผนจะตองอาศัยขอมูลพื้นฐานจากเหตุการณในอดีต
และการประเมินแนวโนมในอนาคตของเหตุการณเหลานั้นดวย
ลักษณะของการวางแผนงานสํานักงาน ประกอบดวยการเตรียมงานตอไปนี้ วางแผนกิจกรรมตางๆในระยะ
สั้น วางแผนกิจกรรมตางๆ ในระยะยาว วางแผนความตองการกําลังคน วางแผนแบบฟอรมสํานักงาน วางแผน
ระบบและกระบวนการปฏิบัติงานสํานักงาน วางแผนวิธีการปฏิบัติงาน วางแผนการใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
การจัดระบบจดหมายและรายงาน วางแผนเกี่ยวกับเนื้อที่ปฏิบัติงานสํานักงาน การจัดระบบการรับสงขอมูล
การจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร วางแผนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและสภาพที่ตั้งสํานักงาน
๒. การจัดองคกร (Organizing) คือการกําหนดกิจกรรมตางๆ ในสํานักงาน กําหนดวาใครทําอะไรและ
ภายใตสิ่งแวดลอมอะไร เปนการจัดสิ่งแวดลอมของงาน การแบงหนาที่และความรับผิดชอบ การจัดหาวัสดุและ
เครื่องจักรที่จําเปน การสรางความสัมพันธที่เหมาะสมภายในหนวยงาน และระหวางบุคลากร
การจัดองคกรในสํานักงานจึงประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้ การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากร การกําหนดหนาที่และโครงสรางการจัดการองคกร กําหนดหลักการจัดองคกร การกําหนดความสัมพันธ

๑๐
ระหว างบุ คคลโดยใช ผั งการจั ดองค ก ร(Organization Chart) การจัดสิ่งแวดลอมในสํานักงาน การจัด พื้น ที่และ
แผนผังสํานักงาน หลักการจัดรูปแบบสํานักงานอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
๓. การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) เปนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและการพัฒนาพนักงาน
เพื่อใหมั่นใจวาองคกรมีพนักงานที่มีความสามารถทุกระดับงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ประกอบด วยหน าที่ สํ าคัญ ดังนี้ หน าที่ ในการจั ดสรรบุ คคล การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย การ
ประเมินและออกแบบงาน การจัดบุคคลเขาทํางาน การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล การกําหนดคาตอบแทน
การประเมินผล การทดแทนตําแหนง เปนตน
๔. การอํานวยการหรือการสั่ งการ (Directing) เป นกระบวนการที่ผูบังคับ บัญชาแจงผูใตบังคับบัญชา
ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ตองกระทํา การอํานวยการใชหลักตอไปนี้
๑. หลั ก การมี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเพี ย งคนเดี ย ว (Unity of command) คื อ หลั ก การบริ ห ารซึ่ งระบุ ว า
ผูใตบังคับบัญชาแตละคนควรรายงานตอผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวโดยแตละแผนกจะมีหัวหนา
ของตนเอง ซึ่งทําหนาที่หรือรับผิดชอบในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในหนาที่ของตนเอง
ตลอดจนมี ภ าระรั บ ผิ ดชอบในการวิเคราะหขั้น สุดท ายนํ าเสนอสูผู อํานวยการและนํ าเสนอต อ
กรรมการบริหารตอไป
๒. หลักของการกระจายอํานาจหนาที่(Authority)ซึ่งเปนการมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไปสู
ผูใตบังคับบัญชา แตละระดับที่ไดรับการกระจายงานจะตองมีภาระหนาที่ (Accountability) อัน
เปนกระบวนการซึ่งผูใตบังคับบัญชาจะตองรายงานการใชทรัพยากรตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน
การประสานงาน (Coordination) ในการสั่งการจะตองอาศัยการประสานงาน คือการพัฒนาความสัมพันธ
รว มกั น ระหว างบุ ค คล กลุ ม และระบบย อ ยขององค กรที่ ทํ างานเกี่ ย วข อ งกั น เพื่ อ ให เกิ ด การจั ด การให ทั น เวลา
เพราะวาเวลาที่เฉพาะจะทําใหเกิดการประสานงานอยางมีประสิทธิผลตองอาศัยการติดตอสื่อสารที่ดีในทุกระดับ
การประสานงานเปนสิ่งสําคัญมากในองคกร เพราะองคกรมีการพัฒนาและมีความสลับซับซอนมากขึ้น มีแผนกตางๆ
และหนาที่ตางๆ มากมาย ตัวอยางการสรางผลิตภัณฑใหมก็ตองอาศัยความรวมมือจากฝายตางๆ เชนฝายผลิต ฝาย
การตลาด ฝายการเงิน ฝายวิจัยและพัฒนาเปนตน ในองคกรธุรกิจสมัยใหมจะมีหัวหนาที่ทําหนาที่ประสานงานใน
ฝายนั้นๆ และฝายอื่นๆ เพื่อใหโครงการประสบผลสําเร็จ ดังนั้นตั้งแตขั้นของการวางแผนจําเปนที่จะตองไดรับความ
รวมมือเพื่อชวยกัน ตัดสินใจโดยอาศัยการติดตอประสานงานที่ ดีตอกัน แตจะเปนการยากที่ จะตองทําใหเกิดการ
ติด ตอประสานงานที่ ดี และมี ป ระสิทธิภ าพ การประสานงานในบางครั้งอาจทํ าให เกิดปญ หาตามมามากมายใน
ภายหลัง เนื่องจากเปนการประสานงานที่ไมดี ซึ่งอาจแกปญหาโดยการอภิปราย โดยการประชุมอยางเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ หรือใชวิธีติดตอสื่อสารที่เหมาะสม
การประสานงานเปนการปฏิบัติงานสํานักงาน ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับคน เปนการรักษาความสัมพันธ
อันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ การสรรหาและการคัดเลือก การจูงใจ
บุคลากรสํานักงาน การบังคับบัญชา การพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารเงินเดือน
การเลื่อนตําแหนงและการโยกยาย การสั่งการการใชบทบาทผูนํา การใชหลักมนุษยสัมพันธ
๕. การควบคุม (Controlling) คือกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนและมีการแกไขสิ่งที่แตกตางที่เปนปญหาสําคัญขององคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ได ถามีการวางแผนนโยบายและแผนงานไว การพยายามดําเนินงานตามแผนและนโยบายนั้นจะตองมีการควบคุม
ซึ่ งการควบคุ มจะได ผ ลก็ ต อเมื่ อมี ก ารกระทํ าที่ เป น มาตรฐานซึ่งการกระทําสามารถวัด ได จะต องมี การกํ าหนด
มาตรฐานที่สามารถอางอิงทั้งดานปริมาณ คุณภาพ เวลา
นอกจากนี้ จ ะต องมี การตรวจสอบเพื่ อให แน ใจวาการดํ าเนิ น งานเป น ไปตามมาตรฐานที่ ตั้ งไว โดยการ
ตรวจสอบอาจจะรวมถึงความสามารถในการสรางเครื่องมือที่สําคัญที่ใชเพื่อการศึกษางาน ศึกษาองคกร ตลอดจน
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วิธีการทํางานตางๆ การตรวจสอบภายใน เปาหมายการขาย และวิธีการอื่นๆ การควบคุมงานสํานักงานจึงควร
ควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับแบบฟอรม ปริมาณและคุณภาพของงานสํานักงาน เวลาปฏิบัติงานสํานักงาน คาใชจาย
และงบประมาณในงานสํานักงาน คูมืองานสํานักงาน
อธิบายไดวาในการบริหารงานสํานักงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการวางแผนงาน การจัดองคกรและ
วิ ธี ก ารควบคุ ม งานสํ า นั ก งาน และกระบวนการทั้ ง ๓นี้ จ ะเป น ไปตามกํ าหนดไวได ก็ ต อ งมี ก ารดํ าเนิ น งานหรื อ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน การดําเนินงานสํานักงานจึงเปนตัวเชื่อมขบวนการบริหารงานสํานักงานทุกขั้นตอนเขาไว
ดวยกัน
วัตถุประสงคสําคัญของการบริหารสํานักงาน
๑. เพื่อใหมีการรวบรวมอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานสํานักงานตลอดจนบริการที่จําเปน
อื่น ๆ ซึ่งไมไดอยูในความรับผิดชอบของหนวยใดโดยเฉพาะเขามารวมไวในสวนกลาง
๒. เพื่อประโยชนในการประสานกิจกรรมของสํานักงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในหนวยงานตาง ๆ ของ
องคกรเขามาอยูในหนวยเดียวกัน ทําใหสามารถควบคุมและรักษามาตรฐานเชิงปริมาณและคุณภาพของบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อชวยในการจัดระบบและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยูเสมอ ชวยใหสามารถรวบรวมขอมูลที่
จําเปนแกการบริหารใหเปนระบบ เกิดเปนระบบงานที่มีประสิทธิผลได
๔. เพื่ อสรางให เกิดสภาพแวดล อมในการทํ างานทั้ งด านป จจัย ทางวัตถุและจิ ตใจเกิ ดความพอใจและมี
ความสุข แกผูปฏิบัติงานในองคกร
ลักษณะงานบริหารสํานักงาน
งานบริห ารสํ านักงานมีขอบเขตกวางขวางดั งที่ กล าวขางตน ก็ จริง แตทั้งนี้ ขึ้น อยูกับ นโยบายของแต ล ะ
องคกร ดังนั้ น ลักษณะงานบริห ารสํ านั กงานแตล ะแห งอาจแตกต างกัน ไปตามวิสั ยทั ศน (Vision) ของผูบ ริห าร
ระดับสูงขององคกรนั้น ๆ ลักษณะสําคัญประกอบดวย
๑. การบริหารงานเอกสาร (Paperwork) สํานักงานถือเปนศูนยปฏิบัติงานเอกสารและเปนที่เก็บความ
ทรงจําโดยใชระบบการเก็บเปนเอกสารทั้งหมดไมวาจะเปนงานระดับใด เพื่อใชในการอางอิงประกอบการตัดสินใจ
หรือเพื่อใชในการคนหาหลักฐานเอกสารประกอบตาง ๆ งานสําคัญเหลานี้มีตั้งแตงานสารบรรณ การรับ-สงหนังสือ
และไปรษณียภัณฑ การโตตอบจดหมาย การจัดเก็บและคนหา การจัดพิมพและการจัดทําสําเนา เปนตน
ปจจุบันงานเอกสารมีแนวโนมลดลง เนื่องจากปญหาการจัดเก็บเอกสารที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จึงมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เขามาชวยดําเนินการ ที่เห็นไดชัดคือการเก็บขอมูลลงใน
แผนดิสเกต (Diskette) ซีดีรอม (CD-ROM) หรือไมโครฟลม (Microfilm) นอกจากนี้ยังใชคอมพิวเตอรชวยในการ
บริหารงานเอกสารแทนในหลายกรณี ทําใหการบริหารงานเอกสารที่เปนกระดาษ (Paperwork) กลายเปนงานที่ไร
กระดาษ (Paperless) มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง
๒. การติ ด ต อ สื่ อ สารและการประชาสั ม พั น ธ (Communication and Public Relation) งาน
สํานักงานเปนสี่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางสวนตาง ๆ ขององคกรทั้งทางเสียงและลายลักษณอักษร เชน
โทรศัพทระบบติดตอภายใน ระบบเสียงตามสาย ระบบโทรทัศนวงจรปด จดหมายติดตอ หนังสือเวียน โทรเลข
โทรพิมพ เทเลกซ ระบบ on-line ของคอมพิวเตอร อินทราเน็ต (Intranet) เปนตน สวนงานประชาสัมพันธมี
ทั้งภายในและภายนอกองคกร งานประชาสัมพันธภายในเชน การตอนรับผูมาติดตอ การออกวารสารขาวและ
ผลงานของสํานักงาน การปดประกาศแจงขอความ และเหตุการณตาง ๆ สวนงานประชาสัมพันธภายนอกเชนการ
แจกขาวแกสื่อสารมวลชน การแถลงขาว เปนตน
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๓. การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพในสํานักงาน (Facilities) ประกอบดวยเรื่องของทําเล
ที่ตั้ งและการจั ดแผนผั งในสํ านั กงาน ระบบแสง สี เสี ย ง และระบบถายเทอากาศ ความสะดวกของสถานที่
บริการดานอาหารเครื่องดื่ม ที่จอดรถ เปนตนนอกจากนี้ยังครอบคลุมงานจัดซื้อ ควบคุมแจกจาย และเก็บรักษา
พัสดุ ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนแกสํานักงานใหอยูในสภาพดีพรอมอยูเสมอ
๔. การวิ เคราะห แ ละจั ด ระบบงาน (System Analysis & Operation Management) เป น เรื่ อ ง
เกี่ยวกับการวิเคราะหและปรับปรุงงาน การกําหนดเวลามาตรฐาน การปรับปรุงวิธีการทํางานใหงายขึ้น การควบคุม
การออกแบบและการผลิตแบบฟอรมใชในสํานักงาน การทําคูมือ งานเหลานี้ตองอาศัยทีมงานที่มีความชํานาญและ
ตองมีความรูและประสบการณในการบริหารงานสํานักงานอยางมาก บางองคกรตองใชวิธีวาจางที่ปรึกษาหรือบริษัท
รับจางเฉพาะดานนี้จากภายนอกมาทําการปรับปรุงระบบงาน ปจจุบันการวิเคราะหและออกแบบจัดระบบงานอาศัย
เทคโนโลยีด านคอมพิ วเตอรมาชวย มีการใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงพาณิ ชยกรรม หรือการหาบริษัทผูขาย
(Vendor) จากตางประเทศที่มีระบบงานดีเพียงพอ แลวนํามาปรับดัดแปลงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของแต
ละองคกร
๕. การควบคุมระบบงานในสํานักงาน (Control) เปนการควบคุมคุณภาพงาน การวัดและควบคุมผลผลิต
การควบคุมผลสําเร็จของงาน โดยสัมพันธกับเวลาและปญหาที่เกิดในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยเทคนิคหรือเครื่องมือ
ชวยในการควบคุมที่เรียกวา PERT (Program Evaluation and Review Technique) และ CPM (Critical Path
Method) การทํางานงบประมาณ (Budgeting) เปนตน
๖. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย (Human Resources Management) เปนงานที่ตองรับผิดชอบสูง
โดยมีขอบเขตงานหลากหลายขั้นตอน ตั้งแตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและการวิเคราะหและประเมินคางาน
การกําหนดอัตราคาจางเงินเดือน การฝกอบรม การเลื่อนตําแหนง แรงงานสัมพันธ การลงโทษทางวินัย การออกจาก
งาน การจายคาตอบแทน บําเหน็จบํานาญ เปนตน
๗. การจัด ลัก ษณะรูปแบบงานภายในสํ านักงาน (Workflow Process) เป นการกํ าหนดบทบาทและ
มอบหมายวามีงานอะไรที่ตองจัดทํา และบรรจุบุคคลที่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาไปในงานนั้น มีการกําหนด
ไหลเวียนของงาน และความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรอยางชัดเจน เชน ระหวางการบริหารสวนกลาง
และสํานักงานสาขา หรือมีการกําหนดความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน แตละตําแหนงไวใหแนนอน เปนตน
ผูบริหารสํานักงาน(Office Manager)
คือบุคคลที่ทําหนาที่บริหารสํานักงานโดยนําทรัพยากรการบริหารตางๆ มาใชรวมกันตามขั้นตอนการ
บริหาร หรือทําหนาที่ในการสั่งการใหพนักงานในสํานักงานปฏิบัติงานเพื่อใหงานเปนไปตามเปาหมาย ดังนั้นการ
บริหารสํานักงานจึงเกี่ยวของกับการจัดหาและการใชทรัพยากรตางๆ
ทรัพยากรในสํานักงาน ทรัพยากรตางๆ เหลานี้จะตองถูกนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให บ รรลุ เป าหมายและเกิ ดประโยชน สู งสุด โดยเสีย คาใชจายน อยที่สุด นั่น คือตองมีการใชท รัพ ยากรอยาง
ประหยัด ดังนั้นผูบริหารสํานักงาน จึงมีหนาที่เกี่ยวกับทรัพยากรทั้ง ๖ ดังนี้คือ
๑. ทรัพยากรมนุษย
๒. อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ
๓. วิธีการบริหาร
๔. สิ่งแวดลอม
๕. ทรัพยากรขอมูล
๖. ทรัพยากรการเงิน

๑๓
๑. ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) เนื่องจากพนักงานในสํานักงานเปนผูใหบริการและ
ประสานงานระหวางแผนกตางๆ ภายในบริษัทและระหวางบริษัทกับบุคคลภายนอก ดังนั้นผูบริหารสํานักงานจึงตอง
คัดเลือกพนักงานที่จะเขาทํางานอยางพิ ถีพิถันและตองฝกหัดอบรมสอนวิธีการทํางานตางๆ ภายในองคกร และ
กระตุนใหพนักงานเหลานี้ปฏิบัติงานดวยความภูมิใจในหนาที่ มีการแนะแนวทางในการทํางานตางๆ ภายในองคกร
และกระตุนใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความภูมิใจในหนาที่ มีการแนะแนวทางในการทํางานและสอนงานที่สําคัญ
เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน ตลอดจนกําหนดระเบียบวินัย วางโครงสรางของงาน การพัฒนา
บุคลากรโดยมีเปาหมาย เพื่อใหพนักงานทํางานดวยความจงรักภักดีและมีความพึงพอใจในการทํางาน
๒. อุ ป กรณ เครื่ องมื อ เครื่ อ งใช ต า ง ๆ (Equipment Resource) พนั ก งานในสํานั ก งานจะสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพถามีการจัดเตรียมเครื่องมือที่ถูกตองไวให ซึ่งผูจัดการสํานักงานมีหนาที่ที่จะตองจัดหา
และแนะนําการใชเครื่องมือตาง ๆ เชนโตะทํางาน อุปกรณเก็บเอกสาร และอุปกรณอื่น ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานใน
หนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิผลและการใชอุปกรณตาง ๆ อยางถูกตอง เนื่องจากเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ
ตาง ๆ มีความซับซอนมากขึ้น ดังนั้นผูจัดการสํานักงานจะตองพัฒนาตนเองใหทันสมัยเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ในอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ของสํานักงานที่ถูกสรางขึ้นมาใหม ๆ และสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดจําเปนตองใชหรือ
จะตองมีการปรับปรุงสิ่งใดบาง วิธีการที่ผูจัดการจะพัฒนาตนเองสามารถทําไดหลายวิธี เชน การอานวารสารและ
หนังสือที่เกี่ยวของ การไปชมการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงาน ใหความสนใจกับการประชุมตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสํานักงาน การติดตอกับผูผลิตและผูจัดหาอุปกรณสํานักงาน เปนตน
๓. วิธีการบริหาร (Management methods) งานของสํานักงานที่สําคัญ ประกอบดวย ๒ ดาน ดังนี้
๓.๑ วิธีการบริหาร ประกอบดวยขั้นตอนคือการวางแผน การจัดองคกร การสั่งการ การควบคุม
๓.๒ วิธีการปฏิบัติการ ประกอบดวยการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน และระบบงาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
มากถาใชวิธีการที่ดีงานก็จะออกมาอยางมีประสิทธิผลซึ่งในการนี้จะตองใชทักษะความชํานาญของพนักงาน และ
จะตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ในการใชอุปกรณสํานักงานตาง ๆ ดวย
๔. สิ่งแวดลอม (Environment) ประกอบดวยสิ่งที่เขามามีผลกระทบตอการทํางานในองคกร ไดแก
สภาพแวดลอมทั่วไปทางกายภาพ ที่ตั้งสํานักงาน เฟอรนิเจอร แผนผังการทํางาน การตกแตง สิ่งเหลานี้มีผลตอการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของพนักงาน รวมทั้งประสิทธิผลของระบบงานตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานดวย ซึ่ง
ผูจัด การสํานักงานจะต องมีความสามารถเกี่ ยวกั บการควบคุมสถานที่ ทํางาน โดยจะตองมีความรอบรูเพื่ อจะได
เสนอแนะเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งถาจําเปน สิ่งแวดลอมภายในองคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
สํานักงานไดแก สิ่งแวดลอมดานกายภาพ สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับกระบวนการการปฏิบัติงาน
๕. ทรัพยากรขอมูล (Information Resource) ขอมูลที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ วิธีการจัดการ และวิธีปฏิบัติการ
๖. ทรัพยากรการเงิน (Financial resource) เปนเงินทุนตาง ๆ ที่สํานักงานตองมีไวเพื่อใชในการจัดซื้อ
ทรัพยากร อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ และเปนคาใชจายคาตอบแทนทรัพยากรมนุษย ตลอดจนคาใชจายใน
การดําเนินธุรกิจ
สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ กระบวนการการปฏิบัติงาน เชน
พนักงานและฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โครงสรางองคกร แผนผังการทํางาน ฯลฯ สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะตองใหสอดคลอง
กัน ซึ่งจะไมทําใหเกิดปญหาในการทํางาน

๑๔
คุณสมบัติของผูบริหารสํานักงาน
Zane K. Quible ไดกําหนดลักษณะของผูบริหารสํานักงานไว ๕ ดาน (Quible. ๑๙๘๐ : ๑๕-๑๗) ดังนี้
๑. ดานคุณสมบัติ ผูบริหารสํานักงานควรมีคุณสมบัติตอไปนี้
๑.๑ ควรมีพื้นฐานความรูในหนาที่ธุรกิจดานตาง ๆ เชน ดานการบัญชี การตลาด การขาย การบริหาร
ฯลฯ เนื่องจากงานสํานักงานเปนงานที่ตองเกี่ยวของกับฝายตาง ๆ ขององคกร
๑.๒ ควรมี ค วามรู ค วามสามารถเฉพาะสาขาวิ ช าการบริห ารสํ านั ก งานเป น อย างดี เช น มี ค วามรู
ความสามารถในดานการวิเคราะหระบบ วิธีปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบัติงาน การวัดงาน การ
กําหนดมาตรฐานสําหรับงานสํานักงาน การบริห ารเอกสาร การออกแบบฟอรม คอมพิวเตอร การ
ประมวลผล การบริหารพื้นที่และการจัดการ แผนผังสํานักงาน เปนตน
๑.๓ มีคุณสมบัติในการเปนผูนําและมี ความสามารถในการจูงใจ ทั้ งนี้ขึ้นอยูกับขนาดองค กรถาเป น
องคกรขนาดใหญผูบริหารสํานักงานเปนผูกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ ตองมีความสามารถในการ
จูงใจ ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ , ตองมีความซื่อสัตยตอองคกร มีความสามารถที่จะ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดีและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
๑.๔ มีความสามารถที่จะมอบอํานาจหนาที่ การสั่งการและการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ประสิทธิผล เปนผูที่ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นดวย โดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
๒. ผูบริหารสํ านั กงานตองมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชี พ และเป นนักบริหารโดยอาชีพพยายาม
ปรับปรุงตัวเองโดยพยายามแสวงหาความรูใหม ๆ ในดานนี้ตลอดเวลา เชน การศึกษาหาความรูจาก
สถาบันการบริหารตาง ๆ
๓. มีประสบการณในการทํางาน แมวาความรูเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูบริหารสํานักงาน แตประสบการณ
ในการทํางานเปนสิ่งที่ตองมีควบคูกับความรู ตําแหนงผูบริหารในสํานักงานไมเหมาะสมที่จะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย ๆ เพราะเปนตําแหนงที่ตองอาศัยประสบการณ พอสมควร ดวยเหตุผลนี้ตําแหนง
ผูบริหารสํานักงานจึงมักจะมาจากการเลื่อนตําแหนงเปนสวนใหญ
๔. คุณสมบัติเฉพาะที่ควรจะใหมีในตัวผูบริหารสํานักงาน มีดังนี้ มีศิลปะในการบริหารคน ฉลาดรอบรู
ทันเหตุการณ กลาตัดสินใจในทางที่ถูก ตองหมั่นศึกษาหาความรูและเอาใจใสปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
มีความซื่อสัตย ขยันขันแข็ง มีความคิดริเริ่ม ตองมีความยุติธรรมและเปนคนตรงตอเวลา มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง อดทนตอการทํางานหนัก มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได
๕. ลักษณะอื่น ๆ เชนผูบริหารสํานักงานสวนใหญเปนชายแตในระยะหลังมีผูบริหารสํานักงานที่เปนหญิง
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีความรูในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ อยูในตําแหนงผูบริหารสํานักงานประมาณ
๕ ปมีประสบการณในการทํางาน ๑๐-๑๕ ป มีอายุประมาณ ๔๐-๕๐ ป มีผูใตบังคับบัญชาระหวาง ๓๑๔ คน
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารสํานักงาน
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารสํานักงานนั้น มีลักษณะแตกตางกันไป แลวแตประเภท
ขนาดนโยบายขององคกรแตละแหง ลักษณะของงานและความไววางใจจากผูบริหารระดับสูง ดังนั้นหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูบริหารในสํานักงานแตละแหงอาจไมเทากัน และไมเหมือนกันก็ได จากแนวความคิดของนักวิชาการ
ไดกําหนดรายละเอียดของงานสวนใหญที่ผูบริหารสํานักงานจะตองรับผิดชอบ

๑๕
หนาที่ทางการบริหารของผูบริหารสํานักงาน
๑. การวางแผน การวิเคราะหขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของกับองคกรทั้งในอดีต ปจจุบันและแนวโนมที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนํามาสูการวางแผนการพัฒนาสํานักงานใหสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกันกับแผนระยะ
ยาวขององคกร
โดยมีความรับผิดชอบในกิจกรรมคือการออกแบบสํานักงาน การวางแผนและการจัดวางผังสํานักงาน การ
จัดแสงสวางภายในสํานักงาน การตกแตงสีสันภายในสํานักงาน การกําหนดอุณหภูมิความชื้น การจัดระบบไฟฟา
การควบคุมเสียง ดูแลหองพัก หองปฏิบัติการ ลิฟต บันไดเลื่อน รับผิดชอบตอเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงาน
เลื อกและสรรหาอุป กรณ ตาง ๆ บํ ารุงรักษาให อยูในสภาพดี อยูเสมอ กํ าหนดมาตรฐานของอุป กรณ จั ด หามา
ทดแทนเมื่อชํารุดเสียหาย ควบคุมการจัดซื้อ เปนตน
๒. การจัดองคกร รับผิดชอบตอการสรางหรือกําหนดรูปแบบโครงสรางขององคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานทั้งหมด กําหนดความสัมพันธการทํางานระหวางพนักงาน
๓. การชักจูงหรือชักนํา ตองเปนผูกระตุนใหเกิดการทํางาน เกิดความสามัคคีในการทํางาน
๔. การควบคุ ม ควบคุ ม แผนกต าง ๆ การออกแบบฟอร ม เช น กํ าหนด ขนาด กระดาษ สี แบบของ
แบบฟอรม การบริหารเอกสารเชนการผลิตและกําหนดระบบการจัดเก็บ การปองกันความปลอดภัยแกเอกสาร
การจัดโปรแกรมทําลายเอกสาร การออกคูมือการจัดทํามาตรฐานงาน การควบคุมการจัดซื้อโดยทั่วไป การทํ า
รายงานควบคุมการทํางานการติดตอสื่อสารเปนลายลักษณอักษร การจัดระบบและวิธีปฏิบัติงานเชนแนะนําวิธีการ
เปลี่ยนแปลง จัดทํามาตรฐานงาน หาวิธีทํางานใหงายขึ้น
๕. การบริหารบุคคลในสํานักงาน กําหนดคุณสมบัติ สรรหา คัดเลือก ปฐมนิเทศ บันทึกความกาวหนาของ
พนักงาน เลื่อนขั้น ฝกอบรม กําหนดเงินเดือน ประเมินผลงาน
แนวโนมบทบาทของผูบริหารสํานักงาน
บทบาทของผูบริหารสํานักงานในลักษณะของผูบริหารในองคกรปจจุบันคือ
๑. ผูบริหารเกี่ยวของกับการตัดสินใจในดานนโยบาย ดังนั้นผูบริหารสํานักงานจะตองมีความรูดานการ
บริหารและเปนผูมีบทบาทสําคัญตอฝายบริหารระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
๒. ผูบริหารสํานักงานจําเปนตองมีความรูความเขาใจในวิศวกรรมเครื่องจักร เทคโนโลยีตาง ๆ รวมทั้งการ
ออกแบบระบบการทํางาน เนื่องจากสํานักงานจําเปนตองใชเครื่องจักรที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร
และอุปกรณสื่อสารอื่น ๆ
๓. ผูบริหารสํานักงานตองเกี่ยวของกับการควบคุมดานตนทุนการปฏิบัติงานในสํานักงานที่จะสูงขึ้น เชน
ตนทุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณสํานักงานตาง ๆ เปนตน
๔. บทบาทของผู บ ริ ห ารสํ านั ก งานได เปลี่ ย นไป โดยต อ งอาศั ย การตั ด สิ น ใจของผู จัด การที่ ต อ งมี ก าร
ตัดสินใจถูกตองรวดเร็ว โดยอาศัยเทคนิคการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม
๕. งานสํานักงานตองอาศัยวิธีปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติ และระบบงานที่ทันสมัย มีการแกไขปรับปรุงให
ดีขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นผูจัดการจึงตองมีความรูดานการวิเคราะหระบบดวย
๖. งานสํานักงานจําเปนตองอาศัยพนักงานที่มีความชํานาญเฉพาะอยาง และจําเปนตองอาศัยผูจัดการที่มี
ความรูความเขาใจในงานสํานักงานและงานบริหารสูงขึ้น

๑๖
จากแนวความคิดนี้แสดงใหเห็นวา บทบาทผูจัดการสํานักงาน ซึ่งในอดีตเปนการจัดการคือ การดําเนินงาน
ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว และในปจจุบันบทบาทของผูจัดการจะเปลี่ยนเปนการบริหารการจัดการสํานักงาน
กลาวคือ จะมีบทบาทเปนผูกําหนดนโยบายที่สําคัญของงานสํานักงาน ดังนั้นตําราตางประเทศที่เนนบทบาทของ
ผูจัดการในฐานะผูบริห าร (เป นผูกําหนดนโยบายที่สําคัญ) เกี่ยวกับ งานจึงตั้งชื่อตําราวา การบริหารการจัดการ
สํานักงาน

๑๗

ขั้นตอนการบริหารงานสํานักงาน (Office Management)

การวางแผน (Planning)

การจัดองคกร (Organizing)

มีการเตรียมความพรอม
เตรียมงาน และเตรียมการ
ปฏิบัติงานสํานักงานไวลวงหนา
มีการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ในสํานักฯ
การกําหนดความสัมพันธระหวาง
บุคลากรโดยใชผังโครงสรางการ

การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing)

มีการคัดสรรบุคลากรที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของสํานักฯ

การอํานวยการหรือการสั่งการ (Directing)

ผูบริหารแจงใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทํา

การควบคุม (Controlling)

มีการติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ
โดยผูบริหาร

